
Posudek vedoucího diplomové práce 
katedra pedagogiky FF UK v Praze 

 
Jméno a příjmení studentky: Anděla Kučerová 
Název práce: Činnost střediska výchovné péče z pohledu kurátora pro děti a mládež 
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D 
 
 
Technické parametry práce: 
 
Počet stránek textu (bez příloh): 101 s. 
Počet stránek příloh:  4 přílohy, 6 s. 
Počet titulů v seznamu literatury: 28 knižních zdrojů, 3 časopisecké zdroje, 24 internetových 
zdrojů, 6 dalších zdrojů 
 
 
 
Formální zpracování 
  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a p řínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 

1 2 3 4 

X    

X    

X    

X    

X    

X    

X    

 X   

X    

X    

 X   



Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
 
 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 
Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce.  
Kladn ě hodnotím: 
Pečlivé zpracování práce a využití metody fokusních skupin pro zajištění potřebných dat. 
 
Připomínky: 
Závěr práce přináší poněkud stručnou až vágní odpověď na otázku jak hodnotí kurátoři 
nabídku služeb SVP, navzdory propracovanosti výsledků výzkumu, ve kterých lze najít 
komplexnější odpověď. Tzn. patrně by závěr práce zasloužil výraznější rekapitulaci. 
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Autorka předložila teoreticko-empirickou práci dotýkající se činnosti střediska výchovné 
péče a to náhledem kurátora pro děti a mládež. Vzhledem k dlouhodobé snaze odborníků 
vnést do systému péče o ohrožené děti a mládež významnější míru spolupráce jednotlivých 
institucí i resortů, je možno nahlížet diplomovou práci na toto téma jako přínosný příspěvek. 
Teoretická část práce zahrnuje komplexní pohled na činnost SVP, a to jak z pohledu 
právního rámce, tak z hlediska klientů a služeb, které jsou jim poskytovány i z hlediska 
multidisciplinární spolupráce. Empirická část ověřuje pomocí metody ohniskové skupiny a 
dotazníku, jakým způsobem hodnotí kurátoři pro děti a mládež nabídku služeb SVP a jaké 
změny v činnosti by uvítali. 
 
Náměty k diskusi: 
 

• Na s. 67 uvádíte: „při hodnocení výchovného stylu rodičů je vždy užitečné ověřit si, 
jakým způsobem je zajišťována kázeň, jak jsou nastavena pravidla a také jak jsou 
rodiče ve výchově důslední.“ Tyto aspekty výchovy je možno označit jako styl 
řízení. Přesto optimální výchovné působení zahrnuje ještě další významné složky a 
jednou z nejpodstatnějších jsou emoční projevy vůči dítěti, které nezmiňujete. 
Můžete uvést teoretický model výchovného působení, který tyto složky dává do 
vzájemného vztahu a utváří tak komplexní náhled na optimální výchovné působení ?  

• Jak hodnotíte využití metody fokusních skupin ve Vašem výzkumu, především 
z hlediska přípravy, moderace a následného třídění zjištěných dat. 

 
 


